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I:cunomische groei en uitputtelijke grondstoffen

1. Inleiding en probleemstelling

lJellicht at te lang heeft de na-oorlogse literatuur met betrekking tot econo-

mische groei mogelijke bottle-necks tengevolge van het uitgeput raken van

noodzakelijke grondstoffen en~of energiebronnen verwaarloosd. Toen de eerste

oliecrisis in het begin van de jaren zeventig eenmaal een feít was, beschikten

de economen niet over afgeronde theorie, terwijl het de politici ontbrak aan

relevante beleidsadviezen. F.erst daarna ontstaat er een stroom van publicatíes

dle het energie- en~of het uitputtelijke grondstoffenvraagstuk tot onderwerp
hehben.
Toc:h vindt men bij de grondleggers van de economische wetenschap aandacht, zo
ntet hezorgdheid, in ieder geval expliciete uitspraken met betrekking tot de
};evolgen voor de economische groeí indien één noodzakelijke produktiefactor
als belemmering bij de produktie gaan optreden. Reeds in 1865 bespreekt W.S.
,Tevocls in 'The f;oal r?uestion' [lj de cruciale betekenis van steenkool voor de
i~:rigel.se economie. Vanwege de verrassende actualiteit van de uitspraken die
ria~irtn gedaan worden en ter illustratíe van de bewering dat de economische
wetenschap zich reeds in een vroeg stadium met het energie-vraagstuk heeft
hc~zi~;};ehouden, is het aardig om enkele citaten uit het genoemde werk te nemen:
"~JP c~:rnnot long maintain our present rate of increase of consumption.... We
r,in never advance to the higher amounts of consumption supposed.... The check
to our progress must become perceptible within a century from the present
time.... The cost of fuel must rise, perhaps withín a lifetime, to a rate
In.jurious to our commerctal and manufacturing supremacy; and the conclusion is
inevitahle that our present happy progressive condition is a thing of limited
~i~,ration.... A sudden check to the expansion of our supply would be the very
~r~írnifestation of exhaustton we dread. It would at once bring on us the rising
irricïe, the transference of industry, and the general reverse of prosperity
whicli we may }rope not to witness in our days." Het had vandaag de dag geschre-
ven kunnen zijn.
Meer bekend is de analyse van n. Ricardo ín 'The Principles of Political
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I:c~inomy and Taxation' [2] met betrekking tot de belemmerende werking van een
5chac;rse produktiefactor. In het hijzonder doet iticardo in dit werk uitspraken
uver cie ecorlomische gevolgen van bevolkingsgroei en kapitaalaccumulatie,
Lndten daarhij steeds slechtere ~;rondsoorten in gebruik genomen moeten worden.
~)p den duur zou dit moeten leiden tot een dalir~g van het kapitaalrendement en
tot nul~;roei in de economie, omdat de dalende arbeidsproduktiviteit, naarmate
er slechtere grondsoorten in gebruik genomen moeten worden, geen ruimte meer
kan bieden aan winsten, doch geheel nodig zal zijn voor het noodzakelijke
ondertroudspakket van de produktiefactor arbeid. foch kan deze analyse van
Ricardo met betrekking tot de belemmerende werking van de noodzakelijke pro-
duktiefactor grund niet zonder meer gebruikt worden om uitspraken te doen over
de economische gevolgen van het uitgeput raken van noodzakelijke gronds[offen
r~f energíe. immers, een zorgvul~iig gecultiveerde voorraad grond kan in princi-
i~~~ een oneindige 5troom gronddiensten verschaffen. Dit is niet het geval met
een Kegeven voorraad fossiele grondstoffen. 1)e over de tijd gesommeerde stroom
van verbrrrilc kan niet groter zijn dan de in principe vastliggende voorraad van
deze grondstof en is derhalve eindig. Dit is het verschil met grond.

.~ls hij het doorbreken van de agrarische en industriële revolutie de arbeids-
en grrindproduktiviteiten enorm gaan stijgen, verliest de klassieke groeitheo-
rie aan actualiteit. Het verschijrisel economische groei krijgt daarna pas weer
na ~ie tweede wereldoorlog volop belangstelling van economen. De gestage,
veelal evenwichtige economische groei in de westerse industriële wereld met
als opvallende karakteristieken de voortdurende stijging van de produktie en
hrieveelfieid kapitaalgoederen per man enerzijds en de in de loop der tijd
cnnstant hlijvende winstquota, kapitaalcoëfficiënten en -rendementen ander-
~i.jds vroegen om een theoretische verklaring. De meest coherente en rijkst
y;eschakeerde verklaringen zijn voortgekomen uit de neo-klassieke school in de
ec~~nr,mische wetenschap. Met hehulp van een aantal vooronderstellingen, zoals
winstmaximalisatie op lange termijn, onbelemmerde werking van het marktmecha-
n95me en factor-suhstitutie kan het neo-klassieke groeimodel de genoemde
verschijnselen verklaren [3], (4].
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,11s hrt ~rui~ li jkt clat in de zestiger en zeventiger jaren het theoretische
r,ruai~lenkt~n enkeJ no}; hier en daar verfijningen behoeft en nog vbbr het ac-
tu~el wor~íen van het grondstuffen- en energievraagstuk rijzen reeds de eerste
twijf~:ls met betrekking tut de vermeende zegeningen van de economische groei
en cle h~tekenis daarvan voor de welvaart in het algemeen en het individuele
wc~lzt,jn in het hijzonder. Het loopt uit op een waar debat waarin de contra-
y;ruei arl;i~mznten qua aantal en inhoud niet onder lijken te doen voor de pro-
~;roai ar};cunenten.
~~m met ~1e prcrgroei argumenten te beginnen. Allereerst zullen de voorstanders
v;i~i groei erop wijzen dat de malthusiaanse en jevoniaanse bezorgdheid dat
1~~.volkingsgruei en uitputtend grondstoffen- en energíeverbruik de dag des
o~,rdeels snel dichterhij zou brengen altijd onnodig is gebleken. De menselijke
vin~linKrijkheid en de technologísche ontwikkeling wordt voortdurend onder-
,rh~it. 'I'en tweede wordt erop gewezen dat in de westerse geíndustrialiseerde
werel~i de meeste mensen meer willen en daarom economische groei nodig is,
z~~l.an~; er geen duidelijk beter alternatief geboden wordt. Ze zullen toegeven
~i:~t hier en darar de economische groei niet optimaal is, maar dat ook de econo-
mt,che i;roei nodi;; is om de nadelige bijverschijnselen zoals bodem- en water-
vc~r~~ntreinigtnl; te redresseren. Hovendien moet het adaptief vermogen van de
menti niet worden onderschat. noor aangepast gedrag, technische constructies en
w~~c~;evini; ki~nnen deze externe effecten binnen de gewenste grenzen gehouden
w~~r~len. Ten derde wordt gesteld dat economische groei onderzoek en ontwikke-
l.i~i~; in velerlei richtingen mogelijk maakt wa~rvan niet alleen de rijke landen
u~~i.ir ~~ok ~1t arme landen kunnen proEiteren. Tot slot blijven niet onvermeld de
;~ijnlijke aanpassingen die van het consumptieve gedrag gevraagd worden en de
'~i jstellin!;en van liet verwachtingenpatroon die nodig zijn in een overgang van
:-.r~~c~i naar nulgroei.

?~~.ils t;ezeKd, de anti-groei argumenten zijn niet minder indrukwekkend. Aller-

~~~~~~tit w~~rdt erop gewezen dat i n hoog ontwikkelde samenlevingen datgene wat als

~~~~nno,~iische groei i n de statistieken verschijnt vaak illusoir is en geen

fc~itr~li,jke verhoginl; van de welvaart, laat staan van het welzijn behoeven te

b,.tekt~nen, ne wapenproduktie maakt er deel van uit. Ondanks de enorme toename
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r~,u het niet gelukt zijn om in de westerse Landen het individu ten opzichte

v;r~r vroeger een groter gevoel van zekerheid en veiligheid ten aanzíen van

r~xterne hedretgingen te verschaffen. i)e produktie van de transportindustríe

m;i~ckt er deet van uit. ~e vaak drastisch toegenomen reistijden ten behoeve van

wc~rk ~n ontspanning zouden evenzeer als welvaartsverminderend geinterpreteerd

krrri,ien worden. De kennis- en informatie-industrie blijft ook nooit onvermeld.

I)e toegevoegde waarde van deze sectoren vormen steeds meer vervangingsproduk-

tie om c1e voorraaci kennis en informatie van een steeds íngewikkelder wordende

mla3tscliappij te reproduceren. De explosieve ontwikkeling van de produktie van

de Kezondheidsindustrie en van de vakantie-industrie zouden per saldo nier

v~el meer aan de fysieke en geestelijke gezondheid bijdragen, doch wederom

reprodrrctiekosten zijn om een efficiënt functioneren van het individu in een

~.om~ilexe samenleving mogelijk te maken.
~.r'nzelfde opmerkinl; kan worden gemaakt ten aanzien van een deel van de produk-

tie v;rn kledin~;, voedsel- en auto-industrie, namelijk inzoverre zij betrekking

heeft op de representatieve vereisten die bij de uitoefening van vele functies

k;esteld w~irden. tn dit verhand kan ook nog gewezen worden op een deel van de

t,iegenc~men produktie van de dienstensector ten behoeve van het soepel laten

fcrnctiunerí~n van een complex en omvangrijk economisch systeem. F,en laatste

r,rc~ep van contra-groei argumenten hebben betrekking op het hoofdonderwerp van

~It~ze studie, namelijk de economische groei en de uitputting van schaarse

,;r~indstoEfen en energie. [5] , [6] .

~)e relatie tussen economische groei en uitputtelijke grondstoffen is uitermate

c~omplex en leent zich niet voor één enkelvoudige probleemstelling, maar vraagt

inteKendeel een antwoord op een verzameling van onderling samenhangende pro-

hlemen. Allereerst dient zich daarbij de vraag aan onder welke omstandigheden

~l~,c~r ~le ui tputteli jkheid en ni.et-reproduceerbaarheid van sommige grondstoffen

uF enrr};ic~dragers -cr,31S kolen, olie of uranium de economische groei belemmerd

k;in worden en welke factoren deze belemmering kunnen voorkomen. Voorts kan

wc,rden afKevraagd of er regels te geven zijn voor een optimaal gebruik van een

uitputtelijke hulphron en of het vrije marktsysteem kan voldoen aan deze regel

~l:inwel of het nodig is om met behulp van centrale planning het verbruik in
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optimale zin te sturen. Rij de poging tot beantwoording van deze vragen zal
hlijken dat soms reeds lang bekende theorema's uit de economische theorie ook
van toepassing zijn op de hierboven genoemde vraagstukken. Daarnaast moeten
sommige leerstellingen ín de aanwezigheid van een uitputtelijke produktiefac-
tur substantieel geamendeerd worden. Tot slot zal de analyse enkele nieuwe
uitspraken kunnen doen die op het eerste oog tegen de vermeende evidentie van
de gevestigde gewoonte-wijsheid ingaan, maar bij nader inzien toch plaueibel
zijn.

Na deze inleidende opmerkingen en na de presentatie van de probleemstellingen,
die een verdere economísche analyse van het onderhavige vraagstuk kunnen
motiveren en rechtvaardigen zíjn een methodologische opmerking en een schet8
van een verdere aanpak van de problemen het eerst aan de orde.
Ilet beschikbare analytische instrumentarium van de micro-economie en de dyna-
misclle macro-economie blijkt uitermate geschikt om de relatie tussen de uit-
puttelijkheid van sommige grondstoffen en de economische groei te analyseren
en zal daarom veelvuldig worden gebruikt. De wiskundige methode zal niet
worden geschuwd, maar zal daar waar nodig is uitvoerig verbaal worden toege-
licht in de hoop dat beide methoden elkaar kunnen aanvullen. Daar waar ver-
~~l;;emenisering van de relevante economisch-theoretische uítspraken onnodig
c~implicerend werkt, zal worden gekozen voor de illuetratie vanuit het speci-
fieke };eval. 7.oals uit de verdere opbouw van de studie moge blijken, is zowel
de met}iode van de afnemende als van de afwisselende abstractie gebruikt. In de
eerstvolgende paragrafen wordt nog afgezien van bevolkingsgroei en technische
ontwikkel.ing en zal centraal staan de relatie tussen de groei van de macro-
ecc,no~nische consumptie enerzijds en het gebruik van de uitputtelijke grondstof
naast een reproduceerbare produktiefactor anderzijds. In de vierde paragraaf
w~,r~lt een macrcr-economische produktiefunctie gepostuleerd die het geheel van
te~tinische mogelíjkheden weergeeft hoe met bepaalde combinaties van arbeid,
reproduceerbaar kapitaal en een niet-reproduceerbare natuurfactor het nationa-
le ~~rociukt kan worden voortgebracht. Daarbij zal worden aangenomen d8t de be-
roepsbevolktng groeít en dat er sprake is van een voortdurende exogeen gegeven
technische ontwikkeling. In deze paragraaf staan derhalve de samenhang tussen
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~;rnei van ~íe prodnktle en de cons~unptie enerzijds en de rol van de uitputte-
ltjke produkttefactor anderzijds centraal. Bovendien zal in deze paragraaf een

cirtetal groei-scenario's onderwerp van de analyse zijn. In de laatste para-
graaf zullen de voornaamste conclusies worden samengevat en geëvalueerd.

Tot slot rest nog een opmerking met betrekking tot de hierna te gebruiken
symboliek. Romeinse letters met daarboven een slingertje symboliseren stroom-
l;ruotheden of voorraadgrootheden in termen van volumina. Bij al deze endogene
r~~i exogene variabelen is de tijdsindex weggelaten ter voorkoming van symbool
re~iii~ldantie, maar omdat de analyse niet statisch doch dynamisch is, moet
vourtdurend worden gerealiseerd dat de tijdspaden van de betreffende variabe-
len worden bedoeld. Met een streepje onder een variabele wordt aangegeven dat
cie waarde ervan exogeen gegeven is. Als een functie partieel wordt gedifferen-
tieerd naar een van haar argumenten, krijgt het oorspronkelijke functieteken
het symbool voor het hetreffende argument als suffix.
7.i j bi jvoorbeeld x- f(k,JC ), dan is fk - a x~3 k en f~ - 8 x~BR . Indíen een
variabele naar de tijd wordt gedifferentieerd, dan wordt de betreffende varia-
hele voorzien van een stip. R betekent dertialve dk~dt . Vanwege het dynamische
karakter van de hierna volgende analyse zal veelvuldig met de groeivoeten van
cle variahelen worden };ewerkt. Het symhool voor de betreffende variabele ver-
sc~~iijnt dan zonder slingertje erboven. Neem als voorbeeld de groeivoet voor de
variabele R. De definitie van deze groeivoet luidt dan R- R~k .

Uarameters, verhoudingsgetallen, quota en elasticiteiten worden met letters
uit het ~rtekse alfabet aangegeven. F.en symbolenlijst is opgenomen aan het
einde van dit artikel, evenals een literatuurlijst. In de tekst verwijzen
l;etallen tiissen ronde haken naar vergelijkingen, terwijl getallen tussen
vierkante }iaken naar de literatuurlíjst verwijzen.
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:?. IJitputtelijke ~;rondstof en consumptie

In ~1eze eerste paragraaf wordt produktie nog buiten beschouwing gelaten om de
relatie tussen de consumptíestroom van een volkshuishouding en de aanwezigheid
van een noodzakeli.jke uitputtelijke grondstof geisoleerd te kunnen beatuderen.
Daarhi,j wordt in eerste instantie maatschappelijk beheer van de uitputtelijke
grondstof Repostuleerd. In concreto betekent dit dat de sociale plannere de
sociale welvaartsfunctie kennen. Deze functie u(c) wordt monotoon stíjgend,
concaaf en tweemaal differentieerbaar verondersteld, met een niet-nul zíjnde
eindiRe waarde van de elasticiteit van het marginale nut díe ala definitie
lieeft: p--c.ucc~uc . Bij benadering kan gezegd worden dat deze elasticiteit
v~in het marginale nut de procentuele verandering van het marginale nut weer-
geeft in verhouding tot de procentuele verandering van de coneumptie. Tendeert
de cons~nnptie naar nul, dan tendeert het marginale nut naar oneindig. i~
rec}itstreeks voor consumptie geschikte voorraad, v, van de uitputtelijke
~rondstof heeft als verandering per tijdseenheid de negatieve waarde van de
c~~ns~unptiestroom, v~-c . Het programmeringsvraagstuk voor de sociale plan-
ilers, hij een gekozen disconteringsvoet d ís het vinden van een zodanig con-
s~imptteprogramma, c, dat onder de genoemde voorraadstroom conditie en een
vo~~r ~ie hand ligRende niet-negativiteitsrestrictie de gedisconteerde welvaart
vaii deze consumptiestroom over een oneindige tijdshorizon wordt gemaximali-
seer~l:

itaximaliseer

c

J~ e~ t u(yc) dt

nn~iE~r ~le restricties v - -c (1)

f)n~~r intro~iuctie van schaduw-toestandsvariabelen u 1 en N2 kan de Hamiltoniaan

v~~~~r het onderhavige programmeringsvraagstuk worden geformuleerd als:

H' e~ t 1 u(c) - u 1 c} u 2 v~ (2)
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lic. discontarin};sfactur e~t bewerkstelligt dat het nut ontleend aan consumptie

v~~ur de eerstvulgende generaties zwaarder wordt gewogen dan het nut van con-

sumptie vour de latere generaties. Deze benaderíng past in de utilitaire

tra~íitie die teruggaat op Sidgwick [7j. De keuze van de disconteringsvoet is

derhalve een politieke en kan grote consequenties hebben voor het vraagstuk

van een rechtvaardige verdeling van een uitputtelijke grondstof over eerstko-

mende en latere generaties [8), [9]. De termen tussen de haken zijn blijkbaar

c~ity;edrukt in nutseenheden. De schaduwpríjs van verbruik van de uitputtelijke

~r~~ndstof, ul, is derhalve uitgedrukt in nutseenheden, evenals de schaduwprijs

van uitputting van de voorraad, u~. Voor de laatste term geldt overigens

~~~ ~~ u ~,v - ~, zodat de schaduwpri js van uitputting nul bli jf t zolang de

voorraad niet volstrekt ís uitgeput. De eerste orde conditie voor een :~'et-

r~cncioplussíng van (1) is BH~ac - 0 (10]. Toegepast op (2) geeft dit:

uí - uc (3)

in wc~orden staat hier dat een optimaal consumptieprogramma gekarakteriseerd

worcit door een schaduwprijs van grondstofverbruik die op elk moment in de tijd

y;elijk is aan het marginale nut van extra consumptie. De canonieke vergelij-

kin~, voor de schaduwprijs van grondstofverbruik kan gevonden worden met behulp

v~~n de conditie d(e~t.ui)~dt --aH~Bv [IO]. Toegepast op het onderhavige

prc,y,rammeringsvraagstuk geeft dit:

t - -p2 } S pí
(4)

7,c~ í~iny; de voorr~iad ni et is uitgeput, geldt: u 2 ~ 0, zodat bovenstaande verge-

1 i jking ( 'c) overy;aat in:

uílui - d (5)

in wc,orcien staat hier dat een optimaal consumptieprogramma eveneens wordt

y;ek:irakteriseerd door een schaduwprijsverandering van grondstofverbruik die



gelijk i s aan de dísconteringsvoet. Met andere woorden, d kan worden geinter-
preteerd als de 'kosten' van uitstel van consumptie van een eenheid gedurende
een periode en ul~ul als 'opbrengsten' van uitstel van consumptie van een
eenheid gedurende één periode. Wordt aan deze conditie voldaan, dan is de
spreiding in de tijd van het verbruik van de uitputtelijke grondstof optima~l.
Srieller of langzamer verbruik geeft bij een gegeven tijdsvoorkeurvoet een sub-
optimaal consumptieprofiel.

T)iffereritiatie van conditie ( 3) naar de tijd geeft ul ~ ucc'c ~ Dit resultaat
tezamen met conditie (3) gesubstitueerd in conditie ( 5) geeft na deling door
c en rekening houdende met de defínitie van de elaaticiteit van het marginale

nut de Kroeivoet van de consumptie:

c - -d In ~ ~ (6)

11e elastíciteit van het marginale nut is positief gedefinieerd, zodat uit (6)
hlijkt dat i n aanwezigheid van een uitputtelijke grondstof zonder produktie de
~;rr~eivoet van de consumptie negatief i s. Deze groeivoet is slechts constant
tnclien het marginale nut iso-elastisch i s. Uit vergelijking ( 6) blijkt duide-
1 i jk ct~at hi j een iso-elastisch marginaal nut de keuze van een hogere tijds-
vor,rkeurvoet, dat wil zeggen door toekenning van een groter gewicht aan wel-
vri:irt voor de eerstvolgende generaties de groeivoet van de consumptie verder
vc~r~nindert. De 'kosten' van uitstel van consumptie worden hoger dan de 'op-
hrenk;sten' van uitstel van consumptie, dat wil zeggen de schaduwprijeverande-
ri.n~; van verbruik van de uitputtelijke grondstof moet daaraan gelijk blijven,
wil een optimale spreiding in de tijd gewaarborgd blijven. De schaduwprijs van
v~rt~rr~ik wordt gemeten in marginaal nut van extra consumptie. De gepostuleerde
vorm van de nutsfunctie implíceert dan dat deze verhoging van het marginale
nut duor een vermindering van de groeívoet van consumptie bewerkstellígd kan
worden.

iJir. verKelijking ( 6) en de eerste nevenvoorwaarde bij (1) blijkt dat de opti-
male tijdspaden voor de conaumptiestroom c en de voorraad v moeten voldoen aan
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~1~~ vcl~;~~n~ie difFerentiaalverl;elijkingen:

c - (-dln) . c

~v - -c

(7)

(8)

I~;en tríviale oplossing zo~i zijn de uitputtelijke voorraad in het geheel niet

tc~ i;ebrutken, hetgeen impliceert v- c~ c s 0 in vergelijking (7) en (8).

~iere ~plossing wordt als niet realistisch terzijde geachoven. t4lnder triviaal

en meer realístisch is de oplossing van (7) en (8) die kan voortvloeien uit de

aanvullende vóbronderstelling dat de verbruiksfractie, gedefinieerd als `~er

verhruik c, in verhouding tot de voorraad v, voor elke generatie hetzel~de

z~~n moeten zijn. r)e optimale tijdspaden c en v moeten dan bovendien voldoen
nan de nurmatieve voorwaarde

icr)~icÍv) z ~ (4)

(n~lien de door vergelijking (9) gesuggereerde differentiatie naar de tíjd

wur~it doorgevoerd, kan rekening houdende met vergelíjkíng (8) deze constante
c~n v~~or alle generaties gelijke, verbruiksfractie berekend worden op:

ilcrre vnlstrekt egalitaire oplosstng van het intertemporele keuzevraagste~k ten
innric~n van het gebruik van de schaarse grondstof voor de opeenvolgende gene-
r:~tles hlijkt bij een iscr-elastische nutsfunctie door de huidige generatie te
k~inne~n wnrden vastgelegd dour keuze van de disconteringsvoet d. De uitputte-
ií jk~ i;rondstof wordt dan i n een periode van v~ ~ n~d tijdseenheden volledig

~;c~r~in5~imee rd.
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3, llítputtelijke ~rondstof en produktie

~im de relatie tussen produktie en een uitputtelijke grondstof te analyseren
w~~rclt een macro-economische produktiefunctie gepostuleerd. Deze functie be-
sclirijft het technisch kunnen welke een reproduceerbare produktiefactor, k en
F~en niet-reproduceerbare produktiefactor, n, het macro-produkt, x, voort-
l~rengt. Rewust wordt nog geabstraheerd van de produktiefactor arbeid om duide-
li-jk te maken dat in een economie met produktie, tussen de reproduceerbare en
niet-reproduceerbare produktiefactor substitutiemogelijkheden kunnen zíjn via
welke de remmende werking van een uitputtelijke grondstof op de groei van de
corisumptie verminderd kan worden. Voorlopig wordt volataan met de volgende
~ink;especificeerde macro-economiache produktiefunctie:

x ~ f(~c,n)

rre~iostcileerd wordt dat deze functie f toenemend, concaaf, tweemaal differe~r
tteerbaar en lineair homogeen is. Deze laatste eigenschap biedt de mogelijk-
heLd om (11) te transformeren tot

N - g(k)
n n

(12)

ilieruit hli.jkt dat de gemiddelde produktiviteit van de uitputtelijke grond-
stof xrn een functie i s van de verhouding tussen de reproduceerbare en niet-
reproduceerbare produktiefactor, hierna de kapitaalintensiteit van grondstof
te noemen. 1)e genoemde eigenschappen van de produktiefunctie impliceren dat
fk - g' rr) ~ ~, fn - g(kr) - g' (vk~) .~c~n ~ 0, zodat
d(f )~d(krn) ~ ~ . ~4ln

iieze laatste ongel.ijkheid impliceert dat het marginale produkt van de natuur-
lijke grondstof hoger is naarmate de kapitaalintensiteit van grondstof hoger
i s.

?oals reeds gezegd, spelen in geval van produktie met een reproduceerbare en
een niet-reproduceerbare produktiefactor de onderlinge substitutiemogelijkhe-
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den een );rote rcil. F.en maatstaE voor deze substítutiemogelijkheden is de
suhstitutie-elasticiteit. Aij benadering in woorden geeft deze substitutie-
~el~i5tíciteit de procentuele verandering van de kapitaal~grondstof-verhouding
hi.j procentueel kleine veranderingen in de verhouding der marginale produkten
v~in kapitaal en Krondstof:

w - -{ d[k~n]I[kIn] - d[g~~(g-g~ .kln)]IIS'~(g-g'.k~n)]}

r)p );rond van deze definitie van de substitutie-elasticiteit kan worden afge-
]eid dat deze elasticiteit voor positieve Ícr altijd een positieve eindige
waarde zal hebben, zodat:

fl ~ cp - -[g~ ( g~~n.g' ) ]~ [ rin) .g.g"] ~ m (13)

Het macro-produkt heeft een multi-purpose karakter; wat niet geconsumeerd

w~~rdt, kan aan de bestaande voorraad reproduceerbaar kapitaal worden toege-
voegd. Met andere wourden, het consumptieprogramma moet voldoen aan de diffe-
rentíaalverYelt jkin~;:

k - [f(k,n) - c] (14)

Tot slot is het voor de hand liggend dat het verbruik van de niet-reproduceer-
h.rre factc,r niet-negatief kan zijn en over de tijd gesommeerd de beschikbare
res~~rves niet kan overtreffen.

Het proKrammeringsvraagstuk vc~or de sociale planners wordt nu, om bij een
f;ekozen disconterin);svoet d een zodanig consumptieprogramma, c, en een ver-
hruiksSCrc~om n, te vinden dat onder de nieuwe voorraad-stroomconditie en
genoemdc~ Kebruiksrestrictíes de gedisconteerde welvaart, gemeten in nutseenhe-
den, van deze consumptiestroom over een oneindige tijdshorizon wordt gemaxima-
liseerd. I)erhalve
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Maximalise.er J~ e~ t u(c) dt

c, n

c~ncier de restricties k~ [f(k,n) - c]

J~ n dt c v (15)

noor introductie van de schaduw-toestandsvariabelen ul ~ 0, N2, v3 ~ 0 kan de
Hamiltoniaan voor dit nieuwe programmeringsvraagstuk worden geformuleerd als:

11 - e dt.u(c) f e~t.ul[f(k,n) - c] - u2n f e~t.u3n

i)e eerste orde condities voor een niet-randoplossing van (15) zijn nu
a~1~a c- ~ en a H~a n- ~, terwi jl de canoníeke vergeli jking voor de schaduw-

pri,js van kapitaalaccumulatie gevonden wordt door de conditie

d(e~ t.N 1)~dt ~-ax~ak . F.en optimale consumptiestroom en een optimale ver-
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bruiks5troom van de uttputteltjke grondstof worden in geval van produktíe met

de uitputtelijke grondstof derlialve gekarakteriseerd door

ul - uc

p2 - e-dt~[u3 f ulfn]

ul
-u - fk-d

1

(18)

(19)

(20)

Deze condittes zijn enerzijds standaard in de economische wetenschap, doch

underzijds bevatten zij ook nieuwe elementen die specifiek zijn door de aanwe-
zigheid van een uitputtelijke grondstof.
7.oals in de vorige paragraaf stelt conditie ( 18) dat in een optimaal programma
de sciiaduwprijs van consumptie op elk moment gelijk i s aan het marginale nut
varl extra-consumptie. Zolang het verbruik van de uitputtelijke grondstof nog

posittef is, blijft de geassocieerde schaduwprijs u3 nul, zoals hiervoor

~;esteld. In dat geval wordt vergelijking ( 19) gereduceerd tot:

u2 - e~t.Ul.fn (21)

Tn feite zegt deze vergelijking dat het verbruik van de uitputtelijke grond-
str~f optimaal in de tijd gebruikt is, indien het marginaal produkt van de uit-
~~uttelijke grondstof gewaardeerd tegen een prijs die gelijk ís aan het contant
gemaakte marginale nut van extra-consumptie op elk moment in de tijd gelijk
moet zijn. Het is een conditie die analoog is aan de conditie voor een opti-

maal intertemporaal consumptiepl.an die al dateert uit de tijd van Fisher [11].

Is immers niet aan deze conditie voldaan, dan moet er een tijdstip zijn waarop

de aldus berekende 'marginale opbrengst' hoger is. Verschuiving van het ver-

hr~iik van de uitputtelijke grondstof naar dat moment geeft dan een hogere

marginale opbrengst gemeten in nutseenheden. Op grond van deze redenering kan

de conclusie geen andere zijn dat de contante waarde van de marginale op-

brr~ngst van de uitputtelíjke grondstof voor een optimaal verbruiksprogramma
voor alte tijdstippen constant ís en gelijk aan y2. Verder moet erop gewezen
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wt7rJen dat het margLnale produkt van de uitputtelijke grondstof hier uiteraard
netto, ~iat wil zeggen ná aftrek van de marginale extractiekosten, bedoeld is
[191, ~it betekent ec}rter ook dat in de loop der tijd het marginaal produkt
van de uitputtelijke grondstof voortdurend zal blijven stijgen. Immers uir
(~1) volgt ook

u? dtf z - en u 1
(22)

1)e verhouding u2~U1 is een relatieve prijs, dat wil zeggen de constante waarde
van de marginale opbrengst van de uitputtelijke grondstof in verhouding tot de
sclraduwprijs van consumptie. Blijkens vergelijking ( 22) stijgt deze relatieve
prijs in de loop der tijd tot oneíndig en derhalve het marginaal produkt van
~ie riitputtelijke grondstof evenzeer. Een eigenscha~ van de produktiefunctie is
ciat voor n~ U, f-~, zodat uit vergelijking ( 22) blijkt dat het sub-opti-n
ma~il i s om een uitputteli.jke grondstof binnen afzienbare tijd geheel te ver~
hrcriken. Dit immers zou betekenen dat n~ 0, fn ~ 0. Vergelijkíng (22)
scfirijft in feite voor om het verbruik van een uitputtelijke grondstof over
een oneindige toekomst uit te.smeren.

in conciitie (2~) herkennen we de Keynes-Ramsey-regel [12], dat op het optimale
paci het marginale nut afneemt met een percentage dat gelijk is aan het netto-
ka~~itaalrendement. ~f, indien condítie ( 2~) geschreven wordt als

ufk } pl - d - ~
~

(23)

~lan kan zíj t~t uitdrukking brengen, dat op een optimaal pad geen netto-winst
heh~~alci kan worden met het niet-produktief aanhouden van kapitaalgoederen. Uit
(~3) hlijkt immers dat het marginaal produkt van kapitaal plus de kapitaal-
winsten ul~ul precies gelijk is aan het intrestverlies d per eenheid kapitaal.
T~~t zover de bekende standaardresultaten van de economische wetenscnap in
relatie tot de riitputtelijke grondstof.

N:e~1 specifiek resultaat betreffende de aanwezigheid van een uitputtelijke



~;run~lStuE behelst de groeivoet van de prijs van de uitputtelijke grondstof die
dc~ur dlfEerentiatie van (21) naar de tijd en na deling van het resultaat
clocir f en rekening houdende met (2~) gevonden kan worden:n

fn~fn - fk (24)

Vc~or }iet eerst is deze conditie voor een optimaal gebruik van een uitputtelij-
ke ~;rondstof geformuleerd door Hotelling [13], waardoor deze regel in de
literatuur de benaming van Hotelling-regel heeft gekregen [14]. Deze regel ís
ciat op een optimaal pad de prijs van de uitputtelijke grondstof moet toenemen
~net een percentage dat gelijk is aan het kapitaalrendement. Hoewel deze regel
í.n~;aat tegen de normale intuitie dat een gestage economische ontwikkeling
~;el~aard gaat met constante relatieve prijzen, is zij toch plausibei indien de
rt~;el wordt geinterpreteerd als een conditie voor een efficiënte portefeuille-
samenstelling. Indien immers het vermogen belegd in kapitaalgoederen fk per
eeciiieid oplevert, dan is een beleggingsportefeuille slechts dan optimaal
inriien ook het vermogen belegd in een eenheid uitputteli jke grondstof appre-
cieert met dezelfde opbrengstvoet. Om die reden heeft de betreffende vergelij-
ktn~; (24) ook wel de benaming van arbitragevergelijking gekregen, [14]. Ook
komt een soortgelijke conditie voor als efficiency-conditie voor economische
~r~iei met heterogeen kapitaal, [15] .
I~e hovenstaande regel is afgeleid met behulp van een voorstelling van zaken
di~ overeenkomt met de wijze waarop in een centraal geleide volkshuishouding
het probleem van de aanwezigheid van een uitputtelijke grondstof hanteerbaar
zou k~iniien worden gemaakt. Is er sprake van een gedecentraliseerde marktecono-
~nte, dan valt te verwachten dat bij volledige mededinging en goed functione-
reii~ie ~narkten het winst- of vermogens-maximaliserende gedrag van ondernemers
cle hctr.effende gelijkheid tussen appreciatíevoet van de uitputtelijke grond-
stof en kapitaalrendement genereert. Deze constatering wijst er bovendien op,
riat een stijgende prijs van uitputtelijke grondstof op zich niets te maken
lir~ef.t te hebben met het verschijnsel van monopolistische prijsvorming door de
ei~;enaren van deze grondstof. Ook onder volledíge mededinging kan deze stij-
ging van de prijs van de uitputtelijke grondstof worden gerealiseerd. Fen
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probleem ~ioet zich echter wel voor met betrekking tot het niveau van de prijs
van de uitputteli,jke grondstof. F.en centrale planautoriteit kan door keuze van
de schaduwprijs ul op grond van vergelijking (22) het niveau van de prijs die
hoort hij een optimaal extractíepad op elk moment in de tijd vastleggen.
Vaststelling van de prijs van de uitputtelijke grondstof op dat nivesu gene-
reert cian een optimaal geacht verbruik van de uitputtelijke grondstof. Deze
mogelijkheid is niet voorhanden in een gedecentraliseerde markteconomie,
waarin de ciitputtelijke grondstof in particulíer bezit is en de partículíere
bezitters afhankelijk zijn van markt- en prijssignalen voor hun beslissingen.
liet toekomstige prijzenpad van de uitputtelijke grondstof is níet bekend omdat
de toekomstige vraag- en aanbodverhoudíngen op de markt voor de uitputtelijke
grondstof niet bekend zijn tengevolge van de onzekerheid met betrekking tot de
~rttwikkeling van de preferenties en de technologische ontwikkelingen. Dit zou
stechts kunnen, indien er voor de oneindíge tijdshorizon een volledige verza-
meling van termijnmarkten zou zijn voor de uitputtelijke grondstof. Hij kan de
S~~citprijs van de uitputtelijke grondstof niet vergelijken met de contante
waarcie van een prijs op een later tijdstip en heeft daarmee geen signaal voor
een optimaal extractie-tempo van de uitputtelijke grondstof. Bij een dergelijk
gehrek aan informatie kan de grondstofbezitter slechts terugvallen op een
korte termijn verwac}iting ten aanzien van de prijsontwikkeling van de uitput-
telijke grondstof. Indien hij een rationeel verwachtingenpatroon heeft, ver-
wacht hij dat de appreciatievoet van de uitputtelijke grondstof gelijk zal
blijven aan het kapitaalrendement, waardoor hij indifferent wordt ten aanzien
van extractie of niet-extractie. In een gedecentraliseerde markteconomie kan
derhalve zowel een te hoog prijsniveau, gepaard gaande met een te laag extrac-
tie-tempo als een te laag prijsniveau met een te hoog extractie-tempo ontstaan
(141, fl~).

~e s;rc,etvoet van de consumptie kan met behulp van vergelijking ( 18) en (20)
tevoorschijn worden gebracht. Wordt vergelijking ( 18) naar de tijd gedifferen-
rteerci, dan resulteert u l - ucc'c . Als dit resultaat wordt ingevuld i n verge-
?ijking ( 2~) en rekening wordt gehouden met de definitie van de elasticiteit
van het marginale nut, dan verschijnt de groeivoet van de consumptie als



19

Funtie van de marginale kapitaalproduktiviteit en de parameters d en n:

c -
fk-d

n (25)

iJordt deze vergelijking vergeleken met vergelijking (6) dan blijkt dat de
aanwezigtieid van een rritputtelijke grondstof in combínatíe met reproduceerbaar
kapitaal en produktie nu een positieve groeivoet van de consumptie, althans
v~ior enige tijd, mogelijk maakt. De conditie daarvoor is een niveau van de
m~arginale kapitaalproduktiviteit dat hoger is dan de disconteringsvoet. Dit
Keldt echter niet voor de lange termijn waarvoor geldt dat de stroom var
r}iensten der uitputtelijke grondstoffen opdroogt, dus n~ 0 voor t~ m.
I~íerdoor wordt de marginale kapitaalproduktiviteit steeds kleiner, waardoor
zi.j 1a~;er kan worden dan de disconteringevoet. Het inzetten van meer kapitaal
helpt uiteraard ook niet omdat er een vorm van de produktiefunctie is gepostu-
leerci die een dalende marginale kapitaalproduktiviteit bij toenemende kapi-
ta~rlinzet impliceert. Integendeel slechts via het inzetten van minder kapitaal
lcan gepoogd worden om het niveau van de marginale kapitaalproduktiviteit op
~~etl te houden om zodoende de groeivoet van de consumptie positief te doen
blijven. Generaliserend kan derhalve de pessimistische conclusie getrokken
w~~rden dat bij elke positieve disconteringsvoet b, hoe laag dan ook, een
optimaal gebruik van de uitputtelijke grondstof een uíteindelijk verval van de
economie tmpliceert. Het utilitaire welvaartscriterium schrijft derhalve niet
voor dat de eerstvolgende generaties voldoende kapitaal moeten accumuleren om
te waarborgen dat de latere generaties over voldoende kapitaal beschikken ~m
de negatieve gevolgen van uitputting van de noodzakelijke grondstof te kurnen
re~1 resseren.

~n~ifhankelijk van het utilitaire welvaartscriterium kan echter de conclusie
Ketrokken worden dat hoe helangri,jker de produktiefactor kapitaal wordt, hoe
heter het is de uitputtelijke niet-reproduceerbare factor te vervangen door de
reproduceerbare produktiefactor. Dit inzicht kan op de volgende wijze aan het
model worden onttrokken. Vergelijking (24) kan op grond van de eerder gegeven
definitie van fn en fk gesc}rreven worden als d(g-g'.~c~) ~(g-g'.k~) . g' ,



z~~ci~,t rekening houdende met de definitie van de substititie-elasticiteit
f;elclt:

d '
d(g-g' .k~n) - - w . k~ . g . ---~-

d k~n

Voor de lineair homogene produktiefunctie ( 11) is de stelling van Euler ac-
t~,eel, zodat voor elk gegeven i nzet-paar (vk~) moet gelden

c1 g'~d(g-g'.~crn) - n~ . Door middel van substitutie volgt dan:

k!n - N . (~--k~n)
k~n k~n

(26)

Aan deze formulering kan een tweetal belangrijke i nzichten ontleend worden.
Te~i eerste: hoe groter de substitutie-elasticiteit tussen de reproduceerbare
en niet-reproduceerbare produktiefactor, hoe gemakkelijker het is om de kapi-
taal~intensiteit van grondstof te laten toenemen om zodoende het probleem van
~ie uitputtelijkheid van de grondstof minder zorgwekkend te doen zijn. Ten
tweede: hoe hoger het niveau van gemiddelde kapitaalproduktiviteit,
g(k~n)~~n), cles te wenselfjker i s het om de niet-reproduceerbare produk-
tiefdctor te vervangen door de reproduceerbare produktiefactor.

~e in deze paragraaf doorgevoerde analyse ís geschied op basis van de niet-
Kespecificeercte produktiefunctie (11). De getrokken conclusie met betrekking
tc,t de he[ekenis van de substitutie-elasticíteit is derhalve geldig voor alle
positieve waarden van de substitutie-elasticiteit. Wordt de produktie-techno-
loi;ie verder gespecificeerd, dan zal blijken dat de analyse zich slechts hoeft
te heperken tot de klasse van produktiefuncties die gekenmerkt worden door een
sub5titntie-elasticiteít die gelijk is aan één. Ter adstructie van deze opmer-
lcing kan als ~iitgangspunt worden gekozen de produktiefunctie die
y,ekt~nmerkt wordt door een constante substitutie-elasticiteit [17]~`):

~) u~~ aZ~ a3 ' D.
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1
X~ al[aZ k-i,i } a3 n-w]- w

rter hetiulp van cie eerder gegeven definitie van de substitutie-elasticiteit kan

hewezen worden dat ~p - 1~ ,[17], zodat (27) herschreven kan worden als:

cp-1 cP-1 rp
1

X~ al[a2 k cp f a3 n cp ]~- (28)

Ts de s~ibstitutie-elasticiteit groter dan één, dan zal zelfs bij het volstrekt

niet meer voorhanden zijn van de uitputtelijke grondstof, n~ 0, bij een

positieve kapitaalinzet, k~ ~, de produktie positief kunnen blijven. Zmmers,
rP

very,elijking (2R) reduceert zich dan tot x- al.a2~-1 . k~ 0. Dus een sub-

5[itutie-elasticiteit groter dan één maakt een niet-reproduceerbare factor

niet essentieel voor de produktiemogelijkheden van een economie en maakt

cierhalve een verdere analyse overbodig. Hetzelfde geld[ overigens voor een

scibstitutie-elasticiteit die kleiner is dan één. Daartoe dient allereerst

Kerealiseerd te worden dat de gepostuleerde produktiefunctie een dalend gemid-

~iel~i produkt van de niet-reproduceerbare produktiefactor bij toenemende inzet

van de niet-reproduceerbare produktiefactor impliceert. Op grond van vergelij-

kin~; (28) en de l;epostuleerde homogene lineariteit van deze functie kan het

~;e~niddelci produkt van de niet-reproduceerbare factor geschreven worden als:

rP -1 rP

X - al[a~(k) ~ t a3]`~-1

n n

c~f, naciat linker- en rechterzijde tot de macht ~~1 verheven zijn:

cP-1 1-N

(X) ~ ~ al[a2(n) ~ t a3)
n k
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Vonr een waarde van de substitutie-elasticiteit zodanig dat 0~ ~y ~ 1 zal
Kc:lden dat

zodat ook

xlim ( ) ~ lim a [a (n) ~ ~- a ] ~ a a
n~D n m0 1 2 k 3 1 3

1 im X- a 1.a 3N -1

~D n

Fr is met andere woorden bij een afnemende, tot nul teruglopende i nzet van de
niet-reproduceerbare produktiefactor en een substitutie-elasticiteit zodanig
dat ~~ y, ~ 1 een bovengrens aan het gemiddelde produkt van de níet-reprodu-
ceerbare produktiefactor. Dat betekent dat ook het over een oneindige tijdsho-
rizon gesommeerde produktievolume een bovengrens heeft. Immers:

n . X dt ~ J~ n. ala3W-1 . dt ~ ala3~-1 f~ n dt .
n

~eze ongeli.jkheid kan op grond van vergelijking ( 15) ook geschreven worden
a15:

W

J~ x.dt ~ ala3~-1 . v

T'ie substitutie-mogelijkheden zijn derhalve te beperkt indien 0~ N~ 1. Als de
vu~~rraad niet-reproduceerbare produktiefactor opraakt, v-. 0, moet uiteinde-
lijk ook de produktie en dientengevolge ook de consumptie teruglopen. De
suhstttutie-mogelijkheden zijn te beperkt om erop te kunnen vertrouwen dat aan
deze ontwikkeling met behulp van voortgaande kapitaalaccumulatie een halt
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to~,~eroepen k~tn wurden.

5lechts de klasse der produktiefuncties met een substitutie-elas[iciteít van
één blijft over, [1Rj. pit is de reden waarom in de hierna volgende para~rafen
cie bekende Cob}r-Dou~las-produktiefunctie zal worden gehanteerd.
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4. Uit}~utteli-jke grondstof en een drietal groeí-acenario's.

in deze paragraaf zal worden onderzocht de relatie tussen de mogelijk}ieid van
exponentiële groei van de consumptie per hoofd i n aanwezigheid van uitputte-
li-jke grondstof en de relatie tussen de mogelijkheid van nulgroei en de aanwe-
ziKheid van uitputtelijke grondstof. Voor de eerste analyse zal kortweg over
tiet },oge groei-scenario worden gesproken, terwíjl voor de tweede analyse de
term nulgroei-scenario wordt gereserveerd. Omdat we hier een tweetal paden uit
c}e verzameling van gestage groeipaden voor een economie op het oog hebben, in
tegenstelling tot de optimale paden uit de vorige paragrafen, kan de specifi-
catte van een welvaartscriterium achterwege blijven. Dit is niet het geval
voor het derde scenarío dat in deze paragraaf besproken zal worden, te weten
t,et optimale groei-scenario. 7oals i n de vorige paragraaf zal dan wederom
wc~rden uitgegaan van de utilitaire opvatting dat het nut van consumptie per
l,oofd voor de eerstvolgende generatie zwaarder gewogen dient te worden dan dat
van latere generaties. Niet langer zal worden geabstraheerd van bevolkings-
f;roei, n, en van tec}inische ontwikkeling, p, doch deze ontwikkelingen zullen
slechts als exogeen gegeven ontwikkelingen een plaats krijgen i n de analyse.
!lit:rn,ee rekening houdende, en met de hiervoor plausibel gemaakte waarde van de
substitutie-elasticiteit kan de technologie van de economie worden gespecifi-
~;eerd met behulp van de Cobb-Douglasproduktiefunctie, waarin de produktíe-
elasticiteiten van kapitaal, a}, uitputtelijke grondstof, a2 en arbeid, a3,
evenals het perunage van de technische ontwikkeling p gegeven waarden aanne-
men. r)erllalve

a ~ a 1-3
x- k 1. n~ . R 3. ept , E a ~ 1.

i-1 i

17~c~r middel van logarithmische differentiatíe gaat dit over in

(29)

x -a}kta2nfa3n -F-p (30)
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A~invtillend zal aan elk groei-scenario de eis worden verbonden, dat het betref-

fende gestage groeipad van de economie efficiënt is ín de zin zoals dat in de

voríge paragraaf is geformuleerd. Dat wil zeggen, dat er voortdurend sprake

z:~l zijn van gelijkheid van de appreciatievoet van de niet-reproduceerbare

f.actor en de reproduceerbare produktiefactor volgens vergelíjking (24). Uit-

gaande van de gren5productiviteitsbeloningstheorie moe[ derhalve gelden:

K

(31)

liierin is K het symbool voor de macro-economische kapítaalcoëfficiént,

K-~c~x . De spaar- en i nvesteringsquote wordt op de gebruikelijke wíjze
y;edefinieerd, o- k~x , zodat de groeivoet van de kapítaalgoederenvoorraad

gelijk is aan: '

k - ~
K

(32)

Tot slot wordt een laatste drietal bouwstenen voor de analyse van gestage

y;roeisituaties in deze paragraaf aangedragen, met name de procentuele verande-

riny; van de kapitaalcoëffici.ënt, de procentuele verandering van de spaar- en

investeringsquote en de procentuele verandering van de verbruíksfractie,

T - n~v .

~t~K - k - x (33)

á~a ~ 1Q (x-c) (34)

T IT - n f t (35)

Ri j de af.leiding van vergeli jking (35) i s gebruik gemaakt van n - -~v~dt . De

~;ebruikelijke kenmerken van een gestaag groeiende economie zijn een constante
kapitaalcoëffciënt en een constante spaar- en investeringsquote. Daarenboven
is ook het hier nieuw geintroduceerde verhoudingsgetal T , zijnde de fractie
van ~ie voorraad iiítpiittelí jke grondstof die periodiek verbruikt wordt op het



26

gestaf;e grueipad eveneens constant. De vrdag, of een hoog groei-scenario, dat
gekenmerkt wordt door een gegeven exponentiële groei van de consumptie, c~ c
~ i), ~lenkhaar is, kan derhalve worden vertaald in de vraag of er een positieve

~ ~spciar- en investeringsquote a, een positieve kapitaalcoëfficiënt K en een
~positieve verbruiksfractie t bestaat die voldoet aan de volgende eis voor

g~~stage economische groei:

d la ~~ IK -~t IT ~ 0. (36)

r1et gehruikmaking van de vergelijkingen (30) tot en met ( 36) en rekening
houdende met het gegeven dat c~ c, kan gevonden worden dat:

~ ~ 1 ~ ~ ~.
rt - ,

p-~ 3(~~ )

~ ~1-~2
K - p -À 3 c--rt )

~ a3 nfp - (1-al)c
T -

~2

(37)

(38)

(39)

irit deze vergelijkingen blijkt dat aan de conditie van niet-negativiteit van
deze f racties voldaan is, indien geldt dat ~ 3(c~r )~ p en (1-a I)c ~ a 3 n~p .
i7eze laatste voorwaarde kan ook geschreven worden als a 3(c~r ) t a 2 c~ p en
is derhalve de meest restrictieve van de twee. De consumptie per hoofd blijkt
ín de loop der tijd al gehandhaafd ( c - n) te kunnen blijven, indien er sprake
is van technische ontwikkeling en de met de produktie-elasticiteit van de
uitputtelijke grondstof gewogen groeivoet van de consumptie di[ perunage van
de technische ontwikkeling niet overtreft. Zelfs toename van de consumptíe per
lioof~i is denkbaar. Immers, uit vergelijking (39) blijkt dat de teller positief
moet zíjn, hetgeen impliceert dat c~(J13 nfp)I(1-al)
of (c-'R ) ~ (a,in~-p )I(1-a 1) - n . Hieruit volgt dat (c-~n ) ~ 0 in-
~i i en n~ p l~ 2. Het verhoudíngsgetal p IJ~ 3 is te interpreteren als het perunage
van de uitputtelíjke grondstof besparende technische ontwikkeling. Immers, de
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prc~duktiefuncie (29) kan geschreven worden als

a a (p la ) t~ 2
x - k } . !C 3 . (n.e 2 ) .

Tuename van de conscnnptie per hoofd blijft mogelijk i ndien het bevolkings-
~;roeiperci~i~ige kleiner is dan het perunage van de uitputtelijke grondstofbespa-

rende technische ontwíkkeling.
t~oor de volgende herschri,jving van de vergelijkíngen ( 37), (38) en ( 39) kunnen

enkele comparatief dynamische conclusies getrokken worden, indien deze verge-

lt.jkingen naar de spaar- en i nvesteringsquote worden gedífferentieerd.

a(a3n~P)

c ' (a }J~2 f a3a)

(ala2 f a3a)
K - --(~ 3n~ )

T -
(a.}n~).~~

(ala2 f a3a).a3
(al-~)

(4~)

(41)

(42)

Fen groeipad dat gekenmerkt wordt door een relatief hoge spaar- en investe-

ri~lgsquote zal eveneens gekenmerkt worden door een relatief hoge groeivoet van

cle consumptie, een relatief hoge kapitaalcoëfficiënt en een lagere verbruiks-

Eractie van de uitputtelijke grondstof. Uit deze comparatief-dynamische exer-

citie btijkt derhalve dat een volkshuishouding via verhoogde spaar- en inves-

tr,rinfisinspanningen het verbruik van de uitputtelijke grondstof kan matigen en

over een langere tijdsperiode kan uitsmeren. Aan vergelíjking (42) kan verder

liet inzic}it worden ontleend dat de verbruiksfractie T positief is voor een

spaar- en investeringsquote die kleiner is dan de produktie-elasticiteít van

cle produktiefactor kapi[aal of het winstaandeel in de produktie, zodat gestage

grneí bij consumptie uit het kapítaalinkomen denkbaar blijft [20].

~oncluderend, kan gesteld worden dat bij produktie met essentiële niet-repro-

dciceerbare grondstoffen het hoge groei-scenario denkbaar blijft, indien er

maar voldoende kapitaalaccumulatie plaatsvindt enlof er een voldoende mate van
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enert;ie-besparende technische ontwikkeling wordt gegenereerd.

Aani;ezien het nulgroei-scenario een bijzonder geval is van het hoge groei-
sc~nario, gelden bovenstaande conclusies mutatie mutandis ook voor het nul-
i;roei-scenarto. Toch moet nog gewezen worden op enkele theorema's die aan het
nulgroei-scenario ontleend kunnen worden. Allereerst betekent nul-groei afwe-
zigheid van bevolkingsgroeí, afwezigheid van technische ontwikkeling en geen
};roei van de consumptie, derhalve: n~ p m c a 0. Blijkens vergelijking (34)
kari de spaar- en ínvesteringsquote slechts conetant blijven, indien x- c,
zo~ïat hlijkens vergelijking ( 31) de dynamische efficiency-conditie reduceert
tot a1~K --n . Substitutie van vergelijking ( 31) en (32) in vergelijking (30)~
geeft dan

(43)

In de situatie van nul-groei moet de spaar- en investeringsquote gelijk zijn
aan de produktie-elasticiteit van de natuurlijke grondstof. Deze conclusie kan
~~p de volgende wijze plausibel worden gemaakt. Gestage nul-groei impliceert
vnl};ens vergelijking (35) een groeivoet van het verbruik van de uitputtelijke
~;rundstof die gelijk is aan de verbruiksfractie: n a-e . Wordt deze gelijk-
lieicl Kesubstitueerd in de gereduceerde dynamische effíciency-conditie, dan
resulteert de gelijkheid a 1~K - T . Zoals bekend, kan de verhouding links van
liet geli,jkheidsteken worden ge3nterpreteerd als het kapitaal-rendement of de
uphrenf;st per eenheid reproducerende propduktiefactor, terwijl aan de rechter-
z t jcie de verhouding n~v staat, dat wil zeggen de opbrengst (- verbruik) per
ec~nhet~i niet-reproduceerbare produktiefactor. De groeivoet van het verbruik
van cle niet-reproduceerbare factor is negatief: n c-J11~K , terwijl haar
hi.jcirage aan de groei van de produktie geli jk is aan -a2.a 1~K . De groeivoet
v,in het Icapi taalgoederenvolume is in procenten van de produktie a 1.a ~K . De
hetiouclswet voor nul-groei is derhalve dat de spaar- en investeringsquote
gel-ijk moet zijn aan de produktie-elasticiteit van de uitputtelijke grondstof.
51c~clits dan wordt het negatieve effect van het produceren met uitputtelijke
grc~ndstof precies gecompenseerd door het positieve effect van kapitaalaccumu-
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l~itie.
llet inzicht dat voor het hoge groei-scenario de spaar- en investeringsquote

kieiner moet zijn dan de produktie-elasticiteit van kapitaal, (a ~ al bij c~
i~) en het aan het nulgroei-scenario ontleende inzicht dat daarbij de spaar- en
i~lvesteringsq~iote gelijk dient te zijn aan de produktie-elasticiteit van de
rii t}i~~tte li jke grondstof a- a 2 laat zich combineren tot de uitspraak dat nul-

groei mogelijk blijft, zolang de produktíe-elasticiteit van de uitputtelijke

grondstof kleiner is dan de produktie-elasticiteit van de reproduceerbare

i~rodukttefactor. De comparatief-dynamísche analyse leerde immers, dat een

hogere groeivoet van de consumptie geassocieerd is met een hogere spaar- en
investeringsquote, zodat moet gelden,l2 ~ a~ al . De economische betekenis
van deze uitspraak is dat zelfs bij afwezigheíd van technische ontwikkeling

een economie die produceert met uitputtelijke grondstof niet tot verval hoeft

te Keraken, indíen de reproduceerbare factor bij de produktie een belangrijke-
r~~ rol speelt rian de niet-reproduceerbare factor [20] .

F.nkele bi-jzonderheden van het optimale groei-scenario worden tot slot van deze
~~riraKr~iaf besproken. llet optimale groeipad wordt niet alleen gekenmerk[ door
~le dynamische efficiency-conditie (31), welke conditie uitdrukking geeft aan

~ie noodzakelijke gelijkheid van het appreciatievoet van de uitputtelijke
i;rondstof en het kapitaalrendement, maar ook door de Keynes-Ramsey-regel (23),
~íie in de vorige paragraaf werd afgeleid. Deze laatste regel moet bij een

exponentieel groeiende bevolking wel geamendeerd worden tot [10]:

V
f.k f ul - d f n - 0 .

l

llet marginaal produkt van kapitaal. is onder de vbbronderstelling van de grens-

prudrrktiviteitsbeloni.ngstheorie gelijk aan de verhouding tussen de produktie-

elasticiteit van kapitaal en de kapitaalcoéfficiënt. Voor de term ul~ul kan
op hasís van de in paragraaf 2 gekozen definitie van de elasticiteit van het

margtnale nut, rlc geschreven worden. Het optimale gestage groeiprogramma wordt
derhalve gekarakteriseerd door de optimale spaarregel
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K - nc - d ~- n- ~ (23)'

en de vergelijkingen (30) tot en met (36). Het is een stelsel van zeven verge-
lijkingen met als oplossíng voor de zeven onbekenden:

~t ,t (1-,11)(d-~r) - (1~1)(a3n{P)
-n -T 3-

K

a3 f a2n

~ ~1(~3 } ~2~)
~ n (~ 3n -~p ) f a 3 (6 ~r )

~ alI(1-~1)nfp-~2dJ

o ~ n(~ 3n fp ) f a 3(d --rt )

,~ ,~ ~ ( 1-~ )n ~4p -~ d

c - x - k ~ K ~ a f a n3 2

(44)

(45)

(46)

(47)

Voor. een elasticíteit van het marginale nut gelijk aan Lén (n ~ 1) reduceert
~vrr~;elí.jking (44) zich tot T - d-~r , dat wil zeggen de verbruiksfractie die

belic,ort bi,j een optimaal consumptie-profiel i s dan gelijk aan het verschil
tussen de gekozen disconteringsvoet en de exogeen gegeven groeivoet van de
hevnlicing. 7,ijn deze percentages bijvoorbeeld vijf en één respectievelijk dan
zal onder dit optimale programma de uitputtelijke grondstof i n vijf en twintig
jaren volleciig zijn opgesoupeerd. Met behulp van vergelijking (47) kan dan
wor~len vastgesteld dat dit geen consequenties hoeft te hebben voor de moge-
]ijkheid van gestage groei van de consumptie per hoofd:
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~ ( t -a )n ~-p -a a - U ta ~
c-~ - 1-á f2a 3 2 ~ o~~ ~ a

3 2 2

'T.olang het perunage vaci de grondstofbesparende technische ontwikkeling groter
blljft dan de disconteringsvoet, is een gestage groeí van de consumptie per
hoof.d denkbaar.

Tot sl~t kcinnen nog de volgende comparatief-dynamische conclusíes met betrek-
kin~; tot de optimale gestage groeiprogramma's getrokken worden. ldordt verge-
li.jking (44) naar p gedifferentieerd, dan blijkt dat indien de elastíci[eit
van }ier. marginale nut kleiner (groter) dan één is, een verhoging var het
perunage van de technische ontwikkeling gepaard gaat met een lagere ;:~ogere)
verbr~iiksfractie van de uitputtelijke grondstof. Differentiatie van vergelij-
ki~ig (44) naar n leert dat de verbruiksfractíe van de uitputtelijke grondstof
t~i,j een }iogere elasticiteit van het marginale nut hoger is indien althans het
perunage van de Krondstofbesparende technische ontwikkeling hoger is dan de
~iisconteríngsvoet. Visuele inspectie van vergelijking (47) doet zien dat de
};roeivoet van de consumptie hoger is naarmate het perunage van de technische
o~itwikkeling hoger, de dfsconteringsvoet lager en de elasticiteit van het
marginale nut ].ager is, hetgeeii overeenstemt met de conclusies die bij verge-
lijking (6) en (25) getrokken zijn.
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5. 5~~menv~itt int; ~~n ev.iluatie.

~tc t ~ie vnurg~~ande pririr-macrrreconomische analyse is slechts een glohaal beeld
v~~n rie l~rohlrmatic~k van uitputteli.jke grondstoffen of enerKie in het kader van
ecrinomische y;r~iei geschetst. Voor een gedetailleerder beeld zal ook rekening
m~~eten wordc~n gehouden met de moeilijke prohlematiek van extractiekosten, van
kwaliteít5verschtllen van grondstoEfen, van onzekerheid met betrekking tot
tnekr~msti~;e ontwikkelingen van preferenties en techniek, van research en
nntwikkeltní; en van recycling. Toch heeft de analyse een aantal belangwekkende
lange termijn inzichten gegenereerd, die we hier nog eens puntsgewijs willen
s,imenvatten en van commentaar willen voorzien:

- Tndíen in een economie niet wordt geproduceerd, doch consumptie ~eschiedt
door verhruik van een uitputtelijke voorraad dan is die economie gedoemd te
verdwijnen op het moment van de voorraad uitgeput is. T)it moment zal verder
naar de toeknmst verschuiven naarmate de elasticiteit van het marginale nut
h~Ker en de tijdsvoorkeurvoet lager is. Hoewel het kiezen van een positieve
tijdsvoc~rkeurvoet plausihel is uit het oogpunt van de uiteindelijke eindig-
heid van de znnne-energie en daarmee de wereld wordt daarmee evenzeer een
ethisch probleem gesteld. [Jelk recht hehben de eerstvolgende generaties om
het nut van consumptie hoger te waarderen dan het nut van consumptíe van
latere generaties of wat minder analytisch en meer rhetorisch: hebben wi.j
de schaarse grondstoffen geërfd van onze ouders of lenen wij ze van onze
kinderen? ne economische analyse kan geen uitsluitsel geven in deze ethi-
sche vraagstelling.

- In een wereld waarin wel wordt geproduceerd, zal het uitputtelijke grond-
stoffenprohleem een andere dimensie krijgen. Indien de marginale kapitaal-
productiviteit de tijcïsvoorkeurvoet overtreft, is op korte termijn nog wel
een posttieve groeivoet van de consumptie denkbaar. Op lange termijn echter
zal vanwege de uitputtelijkheid van de schaarse produktiefactor en de
voortgaande daling van het marginale produkt van kapitaal bij toenemende
kapitaalinzet de marginale kapitaalproduktiviteit onder de tijdsvoorkeur-
voet komen te liggen, waardoor de groeivoet van de consumptie negatief



wur~lr. InJi~-n r~r c~chter 5uhstitutiemoy;elijkheritrn zijn tu55~n de r~~irr,ciu-

rrr~rh.rrr~ crn rie niet-reiiruduceurhare produktiefnctr~r is het wensel i.jk r,m een

hc~~;r~r~~ krci,it,ial~uitputtelijke Yrondstof verhouding te kiezen ~ia:armate de

i;emiddelde. kapitaalproduktiviteit van de economie hoger ligt. f)it rnaakt de

ecunomte minder afhankeltjk van de uitputtelijke grondstnf.

- in ~en wereld met produktie met reproduceerbaar kapitaal en uitputteli-jke
~rr~ndstof wordt een optimaal consumptteprogramma gekarakteriseerd door een
in de ti,jd constant hlijvende constante waarde van het marginale nut van
extra consrunptie. Het marginale produkt van de uitputtelijke grondstof zal
onder dit optimale consumptie- en verbruiksprogramma voortdurend stijs;en.
Hierdc~or wordt hewerktitelligd dat het verhruik van de uitputtelijke grc~nd-
stnf nver een oneindige tijd wordt uitgesmeerd.

- ~laast de gebruikelijke conditte dat op een optimaal pad geen nettcrwinst
gehaald kan worden, is bovendien de voor deze problematiek relevante condí-
tie af~;eleid dat het optimale extractie-tempo bepaald wordt door de ~;elijk-.
heid van appreciatievoet van de pri.js van de uitputtelijke grondstof en het

kapitaalrendement. F,r werd echter gesignaleerd dat vanwege het onthreken

van ren oneindige set van termijnmarkten voor de uitputtelijke grondstoffen

een Kedecentraliseerde markteconomie een te hoog prijsniveau met een te

laai; extractie-tempo kan genereren evenals een te laag prijsniveau een te

hoop, extractie-tempo kan p,enereren.
- F.en suhstitutie-elasticiteit tussen de reproduceerbare en de niet-re~~rodn-

c.eerhare prnduktiefact~r die groter is dan één maakt de niet-reproduceerba-
re produktiefactor niet-essentieel voor de produktie. Een substitutie-
elasticiteit kleiner dan één doet de economie uiteíndelijk degenereren
vanwe~;e de te heperkte substitutiemop,elijkheden.

- in een economie met bevolkingsgroei en technische ontwikkeling kan de
consrIInptie per hoofd in aanwezigheid van een uitputtelijke grondstof ge-
handhaafd blijven indien de groeivoet van de consumptie kleiner is dan het
per~ina~e van de energiebesparende technische ontwikkeling. Een toename van
de c~nsumptie per hoofd kan gewaarborgd hlijven, indien de groeivoet van de
hevolkinQ het perunage van de energie- of grondstofbesparende technische
nntwi-kkeling niet overtreft.
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- h;en rNlrrt iNf hoy;c~ s~ia,~r- en inve~;tt riny;s~iuote kan in comparatief-dynarni5che
zin w~,r~ien y;e:~ssocieerd met ~~en h~iKe y;roeivoet van de consumptie, een hoge
Icapit:ralcoëffictënt en een lat;e verhruiksfractie van de uitputtelijke
y;rcrndstof. Hieruit hlijkt dat behalve technische ontwikkeling ook kapítaal-
:~ccumulatie een panacee kan zijn voor de uitputtelijkheid van sommige
grondstoffen.

- in fiet }ioge Kroei-scenario is de spaar- en investeringsquote kleiner dan de
i~r~~dr~ktie-elasticiteit van kapitaal, terwijl in het nulgroei-scenario de
spaar- en investeringsquote gelijk is aan de produktie-elasticiteit van
uitputtelijke grondstof. 1)it betekent dat zolang de produktie-elasticiteit
vnn energie kl.einer is dan de produktie-elasticiteit van kapitaal de econo-
mie eveneens niet tot verval hoeft te geraken. ~ptimale groei van de con-
srimptie ner hooEd is gewaarborgd indien het perunage van de grondstofbespa-
ren~ie technische ontwikkeling de ~lisconteringsvoet overtreft.

in tt~Uenstelling tot de pessimistische visie, zoals die onder andere gevonden
wnrdt in bijv. het rapport van de ~lub van Rome, benadrukt deze studie de
endoy;ene mechanismen die in het economisch systeem aanwezig kunnen zijn via
welke de uitputtelijkheid van energie of grondstof geredresseerd kan worden.
itet name wPrden genoemd het prijsmechanisme, het substitutiemechanisme, de
kapitaalaccumulatie en de technische ontwikkeling. Het is echter een typisch
lange termijn visie en sluit derhalve ernstige korte termijnverstoringen van
}iet energie-systeem en cje invloed daarvan op het economisch gebeuren zeker
niet uit. Toch zijn het doorgaans de korte termijnverstoringen die de beleids-
makers prikkelen tot energie-beleid in partiële of integrale zin. Het is
nrrtttg ciaarbij te heseffen dat zelfs een integraal energiebeleid een onderdeel
hli.jft van het algemeen-economisch beleid. Als de economische orde waarhinnen
dit ener};ie- en~of economische beleid gevoerd wordt, gebaseerd is op gedecen-
traliseerde besluitvorming in consumptie- en produktiehuishoudingen, dan
hli.jkt het voor de hand te liggen om een handig gebruik te maken van deze
end~gene economische wetmatigheden die op wat langere termijn hun uitwerking
niet hoeven te missen. Hoe een en ander ín principe in zijn werk gaat, is
eenvoudig verteld. (hnvang,samenstelling en verdeling van de energieproduktie



k~ci~rt t~it stnn~l Inii~;s :Ic~rtlfrle m~.c.hanisinen als elk ander };oe~i in een ~sarktec:r

n~rmitr. I)r ~~r~.Y~~rc~nties van consumenten en };ehruiker5 hepalen de samenstellinK

v;rn ~1~~ };creder~~nt~akkNtten, elk };ekenmerkt door het eigen patroon van ener};ie-

intc~ntiiteit. Rij };eKeven prijzen van produktiefactoren en eindprodukten en bij

};c~f;t~ven technol~gie kiezen de produktiehuishoudingen een optimale factor-inzet

wa~rronder c1e inzet van energie. EiKenaren van de uitputtelijke grondstoffen

stellen deze ter beschikking zolang ríe appreciatievoet van de prijs van de

critputteli.jke Krondstof kleiner is dan de intrestvoet. Als de marginale kosten

van ~ie ene enerKiehron rlie van een andere energiebron benadert, zal een sub-

stitieproc.es naar de goedkopere energiebron beginnen, tenzij de wet dit ver-

hinciert. werheicisinKrijpen kan worden beperkt tot die situaties waarin de

markt nit het oogpunt van een sociale kosten~baat-analyse geen optimale resul-

taten genereert of indien via naturrrlijke monopolies of kartels het energie-

aanhocl };emanipuleerd zou worcien.
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I.i j5t van symbolen:

Variahelen:

c: tijdspad van het consumptievolume
~.i: differentieer-symbool
e: basís van de natuurlijke logaritme
f: produktiefunctie
Ek: het marginale produkt van de produktiefactor kapitaal
Pn: het marginale produkt van de niet-reproduceerbare uítputtelijke grondstof
~;: geherformuleerde produktiefunctie
g': eerste afgeleide van de geherformuleerde produktiefunctie
~": tweede afgeleide van de geherformuleerde produktiefunctie
H: functie van Hamilton
k: tijdspad van het reproduceerbare kapitaalvolume
n:

u:
tijdspad van de niet-reproduceerbare uitputtelijke grondstof
nutsfunctie

iic: het marginale nut van extra consumptie

~~cc: de verandering van het marginale bij extra consumptie
v: de gegeven voorraad uitputtelijke grondstof
x: tijdspad van het produktievolume
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(:~iëPfictënten an parameters:

ai: i- 1,2,3; parameters van de produktiefunctie
6: ~listonterin~svoet
r~ : elasticiteit vari liet marginale nut

y, : c1e suhstitutie-elasticiteit tussen de reproduceerbare en niet-reprodu-
ceerba re produktiefactor

K: macrcr-economische kapitaalcoëfficíënt
al: procíuktie-elasticiteit van de reproduceerbare produktiefactor kapitaal
a,~: produktie-elasticitelt van de niet-reproduceerbare uitputtelijke grond-

stof
~1,1: l~roduktie-elasticiteit van cie produktíefactor arbeid

ul: schacíuwprijs van verbruik van de uítputtelijke grondstof, respectievelíjk
schaduwprt.js van kapitaalaccumulatie

~~.,: sch~iduwprijs van uitputting van de voorraad grondstof
u.: scha~luwprijs voor de niet-negativiteit van verbruik van de uitputtelijket

~;r~,n~istof

n : hc~volkin~;s~raei-perunal;e

E~ : ~~eruna~;e van de technische ontwikkelinR

o: macrcr-economische spaar- en investerinl;squote
r: verhruiksfractie van de uitputtelíjke grondstof
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